
 
 مصاحبه ویژه با محترم مجتبی خالقیار آمر پاراالمپیک

 (۱۳۹۸جدی  ۲۲یکشنبه )

پاراالمپیک واژه یونانی است که از دو قسمت پارا که به معنای همرا و کنار است و المپیک تشکیل شده، در واقع یک شاخه از 
ذهنی داشته اما قوای جسمی خوبی دارند و در بازی های المپیکی است و برای افرادی تعبیه شده است که معلولیت جسمی و یا 

 .صدد پرورش آن نیرو بر آمده اند
آمریت تنظیم امور پاراالمپیک یکی دیگر از آمریت های است که جهت ارایه خدمات ورزشی برای افراد و ورزشکاران دارای 

مجتبی خالقیار" مسوول این آمریت معلولیت در چارچوب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعالیت می نماید. محترم "
میگوید: ریاست پاراالمپیک در چوکات ریاست عمومی تربیت بدنی فعالیت می نماید و دارای بیست چهار رشته ورزشی است 

 :که افغانستان توانسته سیزده رشته آن را فعال بسازد که این رشته ها قرار ذیل اند
ویلچر  -8قایق رانی.  -7پرتاپ کلوله.  -6پاراتکواندو.  -5پینک پانک.  -4تون.بدمن -3بایسکل رانی.  -2والیبال نشسته.  -۱

 پاسکتبال
 .نیزه -13تینس.  -12آببازی. -11وزنه برداری. -10دوش ویلچری.  -۹

ای آقای" خالقیار" می افزایند که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین, وزارت دفاع و وزارت داخله به دلیل داشتن افراد دار
معلولیت جزۀ از شاخه های این ریاست است و این سه ارگان در چوکات آمریت در زمینه ارایه خدمات ورزشی فعالیت دارند. 
، برگزاری سیمینار ها برای ترینران و ورزشکاران جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت 

ْٰٔ ایشان میگویند که: نظارت از کارکرد ها  
ها، معرفی معلولین متقاضی به نهاد های ورزشی فراهم سازی امکانات از قبیل ساخت  شان، جلب و جذب تیم ها, ایجاد تیم

جمنازیوم, لباس و ... جز از مسوولیت های عمده وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است که خوشبختانه ما توانستیم در 
وم ورزشی پارالمپیک به مساحت این قسمت فعالیت های خوبی را به اجرا در آوریم. به گونه مثال ساخت جمنازی

میلیون افغانی از بودیجه ریاست عمومی تربیت بدنی به گونه  ۳۳مترمربع زمین در جوار استدیوم ورزشی کابل با هزینه ۱۴۰۰
معیاری با در نظر داشت خصوصیات فزیکی ورزشکاران دارای معلولیت و دارا بودن یک صالون بزرگ، محل تماشا گران، 

اق های بهداشت، حمام و سایر ضروریات یکی از بهترین دستاورد های ما است که برای ورزشکاران دفاتراداری، ات
 .پاراالمپیک مهیا نموده ایم و تیم های ورزشی ما همه روزه تمرینات خود را در آن انجام میدهند

د که: ما شش تیم ورزشی ثبت و وی با اشاره به تیم های ورزشی ثبت و راجستر شده آمریت تنظیم امور پاراالمپیک میفرمای
 :راجستر شده داریم که عبارت اند از

تیم بایسکل رانی  -4تیم فوتبال برای ناشنوایان در مرکز. -3تیم کرکت ناشنوایان در مرکز.  -2تیم کرکت معلولین مرکز.  -1
 هار, جالل آباد و مزارشریفتیم ویلچیر باسکتبال معلولین در والیت هرات,کابل, قند -5معلولین طبقه اناث در مرکز. 

 .ـدتیم آسایشکاه معلولین. مـیـبــــاشنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6
ها مسابقات انجام ایشان در رابطه به سفر ها و دست آورد های این تیم ها بیان داشتند که: تیم های موجود در اکثریت از کشور

دادند. و به لطف پروردگار توانسته اند دستاورد های زیاد و خوبی را برای کشور به ارمغان آرند، به گونه مثال تیم ملی مردان 
ویلچیر باسکتبال ما توانست در مسابقات که بین پنج کشور درلبنان برگزار شده بود با شکست دادن کشور میزبان جام قهرمانی 

ی حناالهود را برای بار دوم بدست آرد و از قهرمانی خود دفاع کند. در ضمن عباس کریمی یک تن از ورزشکاران بین الملل
معلول ما است که توانست از مسابقات شنا بین المللی که در آلمان برگزار شده بود برنده دو مدال نقره در بین بیست کشور 

 .جهان شود
 :پرسیدیم ایشان در پاسخ به این پرسش فرمودند که از او در مورد برنامه های آینده شان

 ساخت جمنازیوم •
 فراهم سازی تجهیزات و امکانات بهتر برای تیم ها •
 تالش برای فراهم نمودن بودیجه خاص برای آمریت پارالمپیک •
 سعی در ایجاد تیم ها در مرکز و والیات •

 .داشته و روی آن کار میکند از جمله برنامه های است که آمریت پاراالمپیک در پالن
 


